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Välkommen till Jamboree22 

På lägret kommer ni få utforska fyra nya världar. Det är nämligen så att på Jamboree17 lyckades en 

patrull med scouter öppna en magisk portal till en annan värld. Nu har de kommit hit för att hjälpa 

oss att också öppna portalerna och utforska dessa nya världar. 

 

 

Blink 

Blink är en väldigt stor värld, med mycket skog och grässlätter. Alla floder rinner ner i ett och samma 

hav, som är väldigt litet jämfört med vad vi är vana vid. Invånarna, som kallas blinier, bor oftast i 

byar med ungefär 20-30 invånare. Husen brukar bara ha ett stort rum där familjens divan är placerad.  

  

Alla som är över 10 år får vara med och rösta om alla beslut som tas. Det alla fokuserar på är sin egna 

lycka, och man hjälper bara någon annan ifall man själv får något för det.  

  

De flesta blinier har långt gult hår, som de gärna flätar eller smyckar med blommor eller pärlor. De 

har också små vingar på ryggen, men vad vi vet så kan de inte flyga.  

  

När ni besöker världen är det respektfullt att ni hälsar på invånarna på världens sätt. Den första 

patrullen lärde sig att det gjorde det mycket enklare att få hjälp av invånarna i världarna. I Blink hälsar 

man genom att hålla sina egna handflator mot varandra framför sin bröstkorg och sedan föra 

händerna åt sidan så handflatorna pekar framåt samtidigt som man niger. Skall vara en flytande gracil 

rörelse som sker samtidigt när två eller flera personer hälsar på varandra.  

 

 

Drömmarnas träd 

När ni är klara i världen kan ni lämna in en tygremsa med era tankar till en invånare. Alla tygremsor 

kommer sen hängas upp i Drömmarnas träd på Boulevarden, så alla deltagare och besökare kan se. 

För varje dag så kommer fler och fler tygremsor att hängas upp i Drömmarnas träd. 

 

När man lämnar in tygremsan så får varje deltagare ett Blink-världsmärke! 

 

 

Världen och Agenda2030 

Det övergripande temat för Jamboree22 är hållbarhet. De globala hållbarhetsmålen ger 

förutsättningar för att se hållbarhet ur flera perspektiv. De globala hållbarhetsmålen kallas också för 

Agenda2030.  

  

När vi har skapat programvärldarna har vi utgått från målen i Agenda2030. De 17 målen har inspirerat 

till de programvärldar som patrullerna kommer få besöka.  

  

I Blink får patrullerna möta Drömmen om ett lyckligt liv. I den drömmen finns följande mål från 

Agenda2030:  

• God hälsa och välbefinnande  
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• Jämställdhet  

• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

• Minskad ojämlikhet  

  
 

 

Karta 

 

När besöker ni världen?  

Beroende på vilken stadsdel ni bor i kommer ni besöka världen olika dagar.  

  

Stadsdel Besöksdag till världen  

Dyngbaggen Måndag  

Lärkan Tisdag  

Solitärbiet Torsdag  
Hackspetten Fredag 
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Är jag unik? 
Upptäckare 

 

Sammanfattning  
Här kommer ni att bemöta åsiktsbovar, tyckandetjuvar och resten av 

gänget som bor i Blink. Hur är en värld där omvärlden hela tiden vill ändra 

på en? Varför kan man inte bara vara den man själv vill vara?  

  

I Blink kommer ni att göra två olika delar i ungefär hälften av tiden var, 

funktionärerna visar vilken er patrull ska börja med. Den ena delen är 

olika övningar som ni kommer diskutera tillsammans kring de normer som finns om hur man ska se 

ut. Funktionären och ledaren hjälps åt att leda patrullen genom övningarna. Den andra delen är en 

hinderbana, där era hinder är 5 vardagliga situationer för en Blini. Ni kommer möta: skolan, tidningar, 

sociala medier, reklam, och kläder i affärer.   

  

Vad händer i världen  
Under den ena delen av förmiddagen kommer ni undersöka hur världen kan påverka en, ibland utan 

att man tänker på det. Det kommer ritas, spelas pjäser och diskuteras och lyssnas.   

  

I den andra delen kommer ni uppmuntras till diskussion om åsiktsbovar och hur man kan lösa det 

genom en hinderbana. Ni kommer möta olika situationer där omvärlden prackar på med sina åsikter 

och normer om hur det bör vara. Blir det lättare eller svårare med normerna och förutsättningarna 

som de möter?  

  

Anpassa det  
Om ni i patrullen behöver anpassa hinderbanan för er så går det bra. Behöver ni anpassning vid någon 

speciell aktivitet så prata med funktionären på plats.  

   

När ni är klara  
När ni är färdiga med båda delar ska ni på en tygremsa reflektera kring en fråga ni får i världen. När 

ni funderat klart så skriv ner ett ord eller kortare mening på tyget och ge sedan det till en funktionär. 

Tygremsan hängs sedan upp på Bulevarden. När ni är färdiga med reflektionen hämtar patrulledaren 

ett världsmärke åt er var från en Blinier. Ni är sedan klara med aktiviteten och kan ni lämna världen.   

  

Ledarens roll  
Som ledare för en patrull har du en viktig roll. I den ena delen av programmet kommer du med hjälp 

av en funktionär leda patrullen genom olika diskussionsövningar. I den andra delen har du som ledare 

i uppgift att förklara hur varje hinder går till. Patrullen ska vara så självgående som det går, men 

patrullen kommer behöva hjälp ibland. Använd då gärna de tips som finns i instruktionerna!  

  

Du får också hjälpa till när patrullen skriver ner sina tankar på en tygremsa efter aktiviteterna.   

  

Du får också ta emot världsmärken när ni kommer till världen. Dela ut ett märke per patrullmedlem. 

Vi önskar att du lämnar tillbaka märken ifall ni får för många, då behöver vi dem till andra patruller 

senare i veckan. 

  

  
 

Snabbinfo 

Värld: Blink 

Tid: 9:00-12:00 

Ta med er: Er 

ledare 
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Suntprat 
Äventyrare 

       

Sammanfattning  
Tillsammans med din patrull ska du ha aktiviteten Suntprat. Suntprat 

erbjuder metoder och material för att börja prata om sånt som tar plats i 

livet och hur det får oss att må. Vi lyfter områden som sociala medier, 

gaming, nätporr, alkohol och droger. Att prata är ett bra sätt att främja 

psykisk hälsa. Det handlar inte om färdiga svar eller pekpinnar, utan om 

att som scout, själv och tillsammans, reflektera kring olika saker som tar 

plats i livet. Prata om vad som är viktigt, vad vi vill vara rädda om och vad 

vi skulle vilja ändra i våra liv.  

  

Du kommer att få en kasse med olika material och förslag på aktiviteter. Där finns samtalskort, 

värderingsövningar, spel mm. Ni väljer själva vilka och hur många aktiviteter ni vill göra under 

förmiddagen. Ni har aktiviteten kl. 9-12 på valfri plats. Suntprat-funktionärer finns i Blink om ni vill 

besöka oss.  

  

VIKTIGT!  
Kassen och information om aktiviteterna får ni på en ledarsamling på Suntprats plats i Blink 

dagen innan ni ska ha aktivitetspasset (ni som har det på torsdag har ledarsamlingen på tisdagen). 

Minst en ledare från varje kår, men gärna en ledare från varje äventyrarpatrull. Platsen är markerad 

med en beachflagga i äventyrarnas färg orange.  

   

Ledarsamling i Blink – Suntprat:  För er som har Suntprat-aktivitet på:  

söndag kl. 14:00-14:30  måndag  

måndag kl. 16:00- 16:30  tisdag  

tisdag kl. 16:00-16:30  torsdag  

torsdag kl. 16:00-16:30  fredag  

   

VÄLKOMNA till viktigt prat!  

   
Vill du kika mer på vad Suntprat är kan du gå in på www.suntprat.se  

  

  

  

När ni är klara  
Efter att ni genomför aktiviteterna från kassen ska den lämnas tillbaka till funktionärerna i Blink. I 

samband med att ni lämnar in kassen ska patrullen också fylla i dagens reflektionsfråga i världen.  

  

Ledarens roll  

Snabbinfo 

Värld: Blink 

Tid: 9:00-12:00 

Ta med er: 

Suntpratkassen ni 

hämtat dagen 

innan 

http://www.suntprat.se/
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Aktiviteterna i Suntprat kan stundtals leda till djupa samtal inom patrullen och med dig som ledare. Det är 
då viktigt att som ledare försöka hålla samtalet på en nivå som patrullen är bekväm med och som 
samtidigt hjälper scouterna vidare i aktiviteten. Det finns bra stöd för att genomföra aktiviteten i kassen 
som du hämtat ut dagen innan. Känner du att ni behöver med stöd i era samtal kan ni prata med 
funktionärerna i Blink eller med Listening Ears som går runt på lägerområdet.  

  



 

6 
 

Olyckans lycka  
Utmanare 

 

Sammanfattning  
Världen Blink har Blinier som invånare. Blinier är ett lyckligt folk och det 

viktigaste i livet är att maximera sin egen personliga lycka. De har gul som 

favoritfärg och de går till och med runt med sitt lyckonummer på tröjan. De ogillar skarpt olyckliga 

personer. Det finns dock en olycklig person och det är Olyckan. Hen är olycklig för att de andra 

Blinierna undviker hen efter att de har haft en intrig. Er uppgift är nu att göra Olyckan lycklig. I 

världen Blink är aktiviteten uppdelad i två delar. Första delen ska patrullen lösa gåtor och mot 

betalning i bönor hämta ut karaktärs och ämneskort hos figuren Olyckan. Del två innefattar en debatt 

mellan två patruller. I debatten ska patrullmedlemmarna gå in i olika karaktärer och debattera. För att 

lättare komma in i en karaktär får patrullen en påse kläder.    

  

Olyckan och Blinierna  
Olyckan var först också en lycklig Blinier tills att hen kom med en idé. Idén var att göra ämnes och 

karaktärskort till en debatt som skulle ske mellan folket. Karaktärskorten skulle symbolisera andra 

karaktärer än dem själva. Dessa skulle även ge ett perspektiv vad andra har för drömmar och vad som 

gör dem lyckliga. Denna idé mottogs inte med glädje från folket. Tvärt om, de förstod inte alls vitsen 

med korten. Olyckan blev mycket besviken och ledsen. Hens frustration la hen på att förstöra folkets 

gåtor de hade gjort. Hen förstörde gåtorna genom att ta bort ord från dem så det blev svårare att lösa. 

Det resulterade att Blinierna börjad undvika hen helt. Så fick Olyckan sitt namn.   

  

Vad händer i världen  
Er roll i denna värld är att göra Olyckan lycklig igen. Det gör ni genom att i första delen av aktiviteten 

hämta ut karaktärs och ämneskort från Olyckan. Det betyder oerhört mycket för hen att ni tror på 

hens idé och ska genomföra den.  För att kunna hämta ut korten behöver ni lösa gåtorna som Olyckan 

förstörde. I gåtorna är vissa ord borta. Vilka ord som är borta vet funktionärerna/ Blinierna. Man får 

fråga Blinierna om hjälp om man inte kommer på vad som saknas. Glöm ej att göra hälsningen när 

ni ber en Blinier om hjälp. Varje gåta är värd 3 bönor och det är 10 stycken gåtor. När gåtorna är 

lösta går ni till funktionär och visar hur många som lösta. Då får ni bönor för antal gåtor ni löst. När 

patrullen har samlat minst 24 bönor kan ni gå till Olyckan och hämtar karaktärs och ämneskorten.   

  

När patrullen kommer in till världen får ni en påse med kläder. Påsen ska användes i andra halvan av 

aktiviteten, nämligen i en debatt. I denna debatt ska ni använda korten ni fick av Olyckan. Patrullen 

ska dela ut karaktärerna så att man får minst två var (beroende på hur många ni är). Använd kläderna 

ni fick i påsen till att leva er in i karaktären. Ni ska även dela ut vilka ämnen ni ska debattera.  

  

Anpassa det  
Är det någon som inte är bekväm med att ta på sig begagnade kläder får personen tänka ut själv hur 

den bäst föreställer sin karaktär.  

  

När ni är klara  
När ni är färdiga med båda delar ska ni på en tygremsa reflektera kring: När ni funderat klart skriv 

ner ett ord eller kortare mening på tyget och ge sedan det till en funktionär. Tygremsan hängs sedan 

upp på Bulevarden. När ni är färdiga med reflektionen hämtar patrulledaren ett världsmärke var från 

en Blinier. Ni är sedan klara med aktiviteten och kan ni lämna världen.  

  

Snabbinfo 

Värld: Blink 

Tid: 9:00-13:00 

Ta med er: 

Patrullpåsen 

Snabbinfo 

Värld: Blink 

Tid: 9:00-13:00 

Ta med er: 

Patrullpåsen 
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Ledarens roll  
Om ledare följer med sin patrull för att det finns behov är hens uppgift att stötta under aktiviteten.  

  

 


